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REDACTIE ERFGOEDPARTNERS

Woord vooraf 
Meubels, kleding, serviezen, orgels en zelfs grafstenen: zij passeren de revue bij het 

thema ‘versieren’. Niets is zo onderhevig aan verandering als smaak. Uitbundigheid in 

stijl werd vaak gevolgd door soberheid. Veel decoraties, door strak en niet of weinig 

versieringen. In deze Erfgoed inzicht leest u dat men in de provincie Groningen volop 

aan de mode meedeed en dat dat niet was voorbehouden aan grote en mondaine 

wereldsteden als Parijs, Londen of Amsterdam. 

De redactie wenst u veel leesplezier, prettige feestdagen en een gezond 2019.



3

k

TEKST: IDA STAMHUIS / FOTO’S: ANJO DE HAAN

‘Smakelijk historisch, eten en 
drinken in de 18de eeuw op de 
Menkemaborg’
De laatste twee maanden van het jaar zijn de kamers van de Menkemaborg te 
Uithuizen niet alleen ingericht voor het thema ‘Sfeervol verlicht in de 18de eeuw en 
nu’, maar ook voor ‘Smakelijk historisch, eten en drinken in de 18de eeuw’. Een paar 
onderdelen worden hieronder toegelicht, maar kom vooral zelf kijken, want er is 
meer te zien!

Thee, koffie en chocolade
Een nieuwe drank in de 18de eeuw, was thee. Het werd door de Verenigde Oost-
Indische Compagnie (VOC) al in de 17de eeuw uit China naar Nederland verscheept. In 
eerste instantie werd het gezien als een geneesmiddel en de arts Cornelis Bontekoe 
verkondigde zelfs dat 100 à 200 kopjes per dag een verlenging van het leven 
betekende! In de 18de eeuw werd deze dure drank populair bij vooral deftige dames. 
Zij dronken rond vier uur een ‘teetje’. Ze proefden daarbij allerlei soorten thee waarbij 
zoetigheden werden geserveerd. Het drinken van thee leverde een grote variëteit aan 
voorwerpen op. In de Menkemaborg staan prachtige theeserviezen van Chinees 
porselein, zilveren theepotten en koektrommeltjes en fraai ingelegde theedozen. 
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Kookboek
In het archief van de familie Alberda 
van Menkema en Dijksterhuis is een 
handgeschreven 18de-eeuws 
kookboek bewaard met honderden 
recepten. In de keuken en in een 
paar andere kamers zijn recepten te 
lezen. Het roept wel de vraag op, of 
het eten en drinken in de 18de 
eeuw wel smakelijk was. Smaak is 
veranderd door de jaren heen en 
mogelijk werd wat men toen at nu 
niet meer lekker gevonden.  
Wie meer wil weten of proeven van 
de historische gerechten: kijk dan 
bijvoorbeeld op www.coquinaria.nl, 
www.jeannettekoockt.nl  
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In 1661 kwam de eerste grote lading koffie aan in Nederland en men dacht aan koffie 
ook allerlei geneeskrachtige werkingen toe. Arts Bontekoe vond ook dat er weer heel 
veel kopjes van gedronken moesten worden, want dat was goed tegen hoofdpijn en 
jicht, voor de mondhygiëne en bij keelpijn en het bevorderde de spijsvertering. Koffie 
werd in de 18de eeuw ook al bij het ontbijt gedronken en het was niet een drank 
alleen voor mannen, maar ook voor vrouwen. Buitenshuis waren het wel alleen de 
heren die koffie konden drinken, want dat gebeurde in koffiehuizen (de latere cafés).
Het zetten van een kopje koffie was heel bewerkelijk. De koffiebonen moesten 
gebrand worden boven de haard en daarna in een vijzel fijngemalen. De vijzel werd 
overbodig toen in de loop van de 18de eeuw de koffiemolen werd uitgevonden. 

De kinderen zullen ongetwijfeld genoten hebben van de nieuwe drank chocolade. In de 
17de eeuw werd deze drank populair in Nederland, maar minder gedronken dan thee 
of koffie. Dit had waarschijnlijk ook te maken met het feit, dat het proces van 
chocolade maken geheel met de hand ging. Koffiekan van Chinees porselein, een 
kraantjeskan van koper, een chocoladekan van zilver. Ze zijn te vinden in de 
verschillende vertrekken.

Het dekken van een tafel
De meest opvallende aanpassing aan de inrichting is de gedekte tafel in de grote zaal. 
Het diner vond meestal in het begin van de middag plaats. Er werden allerlei soepen, 
vis- en vleesgerechten en bijgerechten geserveerd. 
Een blik achter de schermen hoe een gedekte tafel tot stand komt: in het eigen depot 
is een coulissetafel opgeslagen. Dit is een ronde tafel met vier losse bladen, waardoor 

http://www.coquinaria.nl
http://www.jeannettekoockt.nl
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de tafel vergroot kan worden naar een ovale tafel. Het in elkaar zetten was nieuw voor 
onze medewerker Henk Beukema, maar hij kreeg hulp van Arend Nijholt. Arend is 
deskundig op het gebied van tafeldekken en heeft mij ook hiermee geholpen. Ter 
bescherming van het damast werd een nieuw molton-kleed gekocht waarover het 
tafellaken werd gelegd. In de collectie van de Menkemaborg zijn diverse tafelkleden in 
verschillende maten. Dit linnen kleed met ingeweven rozentakken is enkele jaren 
geleden via een legaat in de collectie van de Menkemaborg gekomen en ligt voor het 
eerst op de tafel. De servetten zijn nog groot al aten ze niet meer met de handen!

De keuze van het servies was eenvoudig, want in de eetkamer is de tafel normaal 
gedekt met een servies van Chinees porselein. Dit servies is rond 1763 op bestelling 
gemaakt in China. De opdrachtgever is Gijsbert Jan Feith, die naast zijn eigen wapen, 
dat van zijn (groot)ouders liet afbeelden. De keuze welke onderdelen van het servies 
getoond worden, is gedaan op grond van de beschikbare ruimte. Er is gedekt voor acht 
personen en in het midden staat een piece de milieu met aan weerszijden terrines en 
kleinere kommetjes en sauskommen. Er is ook eten te zien, waaronder een fazant, 
garnalen, sla en asperges, voor een deel zijn deze display stukken afkomstig van de 
tentoonstelling ‘Nederland dineert’ (Haags Gemeentemuseum, 2015). Ook zilveren 
voorwerpen, zoals de kandelaars, olie- en azijnstel, sieren de tafel. Het deskundig 
poetsen wordt door onze medewerker Pia Bolt gedaan. Het bestek is ook van zilver en 
een couvert bestaat in de 18de eeuw alleen nog uit een lepel en een vork. Het eten 
met een vork is heel erg nieuw. Dat is dan ook de reden dat het bestek, inclusief een 
mes, aan de rechterzijde van het bord ligt. Men gebruikte alleen een vork om iets te 
prikken of vast te houden bij het snijden, want men at alleen met de rechterhand. 
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Naar een schilderij uit circa 1800 waarop de Friese familie Van Sminia aan een 
gedekte tafel zit, is het couvert neergelegd. De lepelbak is over de vork gelegd, dus 
met de achterzijde boven en dit wordt ‘gesloten’ genoemd, waardoor het wapen van 
de familie Alberda zichtbaar is aan de bovenzijde van de steel.     
Het is altijd leuk om de opmerkingen van bezoekers te horen en de discussie of het 
bestek wel goed ligt. De manier van tafeldekken, als ook het neerleggen van het 
bestek, is vooral ontwikkeld vanaf de tweede helft van de 19de eeuw. 
 
In de eetkamer is de tafel gedekt voor het dessert, want de 18de eeuw wordt ook wel 
de zoete eeuw genoemd. In de 18de eeuw nam het gebruik van (riet)suiker toe door 
de handel op de West en was er een voorliefde voor allerlei zoete heerlijkheden. Het 
dessert bestond uit vruchten, gebak, jam, marsepein, suikerbonen en kaas. Fruit, zoals 
kastanjes, appels, peren, noten, amandelen, pruimen en ananas kon zo worden 
gegeten, maar gekonfijte vruchten waren favoriet. 
Het tafelkleed van linnen damast is rijkelijk versierd met huizen, jagers, herten en 
allerlei bloemen. Er is gedekt met een servies van de Engelse fabriek ‘Spode’ uit rond 
1800. Het is zeer recent geschonken door particulieren aan de Menkemaborg. Het 
bestaat uit tachtig onderdelen en is versierd met een klimoptak met gele bloemen op 
een rode grond en kleurt prachtig in de eetkamer met het gele behang en de stoelen 
met rode bekleding. 
Bij het dessert hoort ook speciaal bestek. Het is kleiner en de vork heeft drie tanden in 
plaats van vier. Het ligt, zoals wij nu gewend zijn, ‘open’ met de vork links en lepel en 
mes rechts van het bord. 

Ida Stamhuis is conservator-directeur van de Menkemaborg

Menkemaborg
Menkemaweg 2
9981 CV Uithuizen
(0595) 43 19 70
www.menkemaborg.nl

De Menkemaborg is open tot en 
met 30 december en in januari en 
februari gesloten.
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Zwiebelmuster op 
Landgoed Verhildersum
Landgoed Verhildersum dekte in 2018 de tafel met hun zogenaamde 
Zwiebelmuster-servies. Over dit servies gaat onderstaande bijdrage, een verkorte 
versie van een uitgebreider artikel over porselein in het algemeen en 
Zwiebelmuster in het bijzonder. In 2019 kan het Boch-servies uit 1792, dat het 
museum onlangs verwierf, worden bewonderd.

Zacht porselein
De geschiedenis van het Zwiebelmuster reikt eeuwen terug en voert ons over grenzen 
naar China waar de oorsprong van porselein ligt. De naam ‘porselein’ danken we aan 
Marco Polo, een Italiaanse ontdekkingsreiziger, die in 1295 het product beschreef als 
glad, hard en doorzichtig als het huisje van porcella of zwijntje, een zeeslak. Veel 
mensen werden gegrepen door de sierlijkheid van het dunne transparante porselein. 
De koningshuizen en de adel lieten op hun tafels schoonheid en rijkdom spreken door 
er grote verzamelingen van aan te leggen.
Ook in Europa wilde men dit product kunnen maken, niet alleen invoeren, en in de 16e 
eeuw trachtten pottenbakkers in Italië onvermoeibaar die kunst te ontdekken. 
Tenslotte lukte het hen om een crème-wit zacht porselein te maken door verpulverd 
glas aan klei toe te voegen, maar dat experiment konden ze niet herhalen. De Fransen 
hadden in de volgende eeuw meer succes; ze werkten met zachte klei en lieten zich 
inspireren door oosterse ontwerpen.

 ‹ TERUG NAAR INHOUD
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Hard porselein  
Johann Friedrich Böttger wordt gezien als de uitvinder van het harde porselein. 
Böttger werd op bevel van de keurvorst opgesloten in een kasteel nabij Meißen (in de 
voormalige DDR) omdat hij had geprobeerd goud te maken, iets waar de keurvorst 
niet afkering van was. In 1709 slaagde hij erin om hard porselein te maken. Een jaar 
later werd de Manufaktur Meißen opgericht. Een van Meißens beste ontwerpers en 
porseleinschilders uit de begintijd was Johann Höroldt. Hij nam na Böttgers dood het 
atelier over en hield zich bezig met Chinoiserie schilderkunst, dat zeer geliefd was, 
maar ontwierp later meer Europese landschappen en ‘Duitse bloemen’. Hij was ook 
een prima directeur en wist na vele jaren van experimenteren zelfs zestien ‘boven-
glazuur kleuren’ te maken, die nog steeds de basis vormen van de hedendaagse 
decoraties.
Onder zijn leiding ontwikkelde porseleinschilder J.D. Kretschman in 1738/39 het 
motief Zwiebelmuster, het succesvolste blauw porselein. Het zijn decoratieve 
patronen van gestileerde bloemen, gebladerte en perziken in blauw onder-glazuur. 
Het werd afgeleid van het Chinese voorbeeld van de drie gezegende vruchten: perzik-
granaatappel-citroen (een gestreepte meloen, respectievelijk ‘tijgercitroen’ als 
vruchtvariant). Niet altijd werd een motief juist herkend, de meloen of de granaatappel 
zag men bijvoorbeeld aan voor een ui. In de volksmond werd gesproken van 
Zwiebelmuster (ui in het Duits). 

Zwiebelmusterservies
Na 1860 ontstond er een hang 
naar traditionele motieven en 
behoorde men in de rijkere 
(burger)kringen een 
Zwiebelmusterservies en 
sierporselein van Meißen in huis 
te hebben. Met de tijd namen 
producenten als Villeroy & Boch, 
Hutschenreuther, Rosenthal en 
vele anderen, het Zwiebelmuster 
over, dat nog steeds in gebruik is 
en ook wordt ‘vertaald’ in 
eigentijdse motieven.
Tegenwoordig levert Meißen 
honderden artikelen, maar 
onveranderd blijft de concentratie 
en nauwkeurigheid die men 
schenkt aan het hele proces, want 
talrijke onderdelen gaan door 
mensenhanden.

Landgoed Verhildersum
Wierde 40
9965 TB Leens
(0595) 57 14 30
www.verhildersum.nl

Openingstijden:
april tot en met oktober 
Dinsdag tot en met zondag van 
10:30 – 17:00 uur
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Indruk maken 
Dat was in de 19e eeuw heel anders. Het was de tijd van de industrialisatie en de 
opkomst van de burgerij. De verschillen tussen arm en rijk waren zichtbaar in de 
huizen: bij de rijken leek ‘hoe meer hoe mooier’ het motto te zijn. Als je geld had, liet je 
dat zien. Tegenwoordig doen we dat met een dure auto of het grootste tv-scherm, 
toen ging het om een statig huis, een sierlijk aangelegde tuin met een theekoepel en 
vooral rijk gedecoreerde interieurs. Het Museum Stad Appingedam is gehuisvest in 
een herenhuis dat precies aan deze beschrijving voldoet. Eén woonvertrek is helemaal 
ingericht in de stijl van rond 1900: propvol. Waar je ook kijkt, zie je decoratieve 
patronen en versieringen. Het gipsplafond met ornamenten, een uitbundige 
kroonluchter en op de wanden, de vloer, de gordijnen: overal sierlijke motieven. Een 
tot aan de nok toe gevulde servieskast, veel schilderijen die met hun lijsten wedijveren 
om de aandacht en een kachel die schuilgaat onder een reeks verschillende 
sierranden. Of je het nou mooi vindt of niet: het maakt indruk en dat was precies de 
bedoeling. Het vormde een schril contrast met de arbeidersinterieurs met hun 
witgekalkte wanden, eenvoudige houten meubels, weinig tot geen decoratie en vooral 
functionele inrichting. 

In onze tijd is het net andersom: in een zogenaamde achterstandswijk of in een 
woonwagenkamp zie je de draperieën voor de ramen, de met beeldjes en reliëfrijke 
bloempotten gevulde vensterbanken en de schilderijen met vergulde lijsten. En als je 
een woningtijdschrift openslaat, zie je de witte wanden, greeploze keukenblokken van 
naturel hout en het servies staat uit het zicht. Hoe kan het, dat onze smaak in honderd 
jaar tijd een wenteling heeft gemaakt van 180 graden…

 ‹ TERUG NAAR INHOUD
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Versiering in het  interieur
Tijdens de spreekwoordelijke donkere dagen voor Kerst versieren Nederlanders 
weer massaal hun huizen. De woonbranche vindt dat iedereen moet zorgen voor 
sfeer in huis. Met plaids, hertengeweien en vooral veel kaarsen maken we het 
gezellig. En met Kerst mag dat uitbundig en ‘over de top’ zijn, maar verder houden 
we het sober…
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Kunst en kitsch
Sommigen zoeken de verklaring in onze calvinistische aard, waardoor wij alle 
santenkraam (letterlijk) verbannen hebben. Maar toch zijn Mariabeelden en  boeddha-
beeldjes (ook naast elkaar) niet aan te slepen in interieurzaken. De verklaring ligt 
dichterbij. In het begin van de 20ste eeuw baande de industrialisatie de weg voor  
machinaal vervaardigde en daardoor goedkope namaak, bestempeld als ‘kitsch’, 
tegenover de toegepaste (dat wil zeggen voor gebruik ontworpen) ‘kunst’. Het woord 
‘kitsch’ heeft een Duitse oorsprong. Kitsch was niets anders dan een bijeengeraapt 
zooitje wat in de verte nog een beetje aan kunst deed denken. Maar de echte 
liefhebber voelde zich er te goed voor. Een stroom van kunstbewegingen zette zich af 
tegen deze uitwassen van commercieel effectbejag en verwees alles wat eclecticisme, 
neostijlen en overdreven ornamentiek was, naar het terrein van de ‘slechte’ smaak. 
Daartegenover kwam het design te staan: van Adolf Loos, Bauhaus, De Stijl, het 
modernisme dat naadloos overging in de wederopbouwstijl. ‘Less is more’, zei Ludwig 
Mies von der Rohe en daar ligt de eigenlijke oorsprong van onze minimalistische 
interieurs waaruit alle versiering verdwenen is, en daarmee ook de persoonlijke touch. 
Toch blijft die hang naar het persoonlijke bestaan. Het dressoir van oma mag blijven, 
maar wordt naar eigen smaak gepimpt en daarmee aangepast aan de smaak van nu. 
Kringloopwinkels beleven gouden tijden, want nieuw en oud mag weer gecombineerd 
worden. En ook nieuwe meubels worden in de markt gezet met uitstaande taps 
toelopende jarenvijftig pootjes…vintage is in.

Brocante, vintage, retro…wat moet een museum ermee? 
Niet voor niets hebben veel musea de stijlkamers afgeschaft. Het zijn statische 
elementen in de presentatie die veel ruimte vergen en bezoekers kijken er gemiddeld 
maar een paar minuten naar. De objecten waar het om gaat kunnen ook in een 
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neutrale omgeving worden gepresenteerd, dan is er niets wat de aandacht afleidt. Dat 
is waar, maar dan mis je als bezoeker de context. Een tentoonstelling van schilderijen 
van Otto Eerelman tegen witte wanden…daar zijn ze nooit voor bedoeld geweest. Een 
18e-eeuws staand horloge op een kale betonvloer en een wand met vliesbehang, dat  
geeft een heel andere indruk dan een geschilderd behang en een houten lambrisering, 
rustend op een marmeren vloer. Als je de bezoekers wilt laten zien hoe het echt was, 
dan is die context net zo onmisbaar als het object zelf. 
Datzelfde geldt voor het inrichten van tentoonstellingen. Sommigen richten helemaal 
niet in, die zetten gewoon neer. Het showroomprincipe: als de omgeving maar 
neutraal, licht en schoon is, kun je er immers alles in zetten. Andere inrichters 
stemmen de totale vormgeving af op het thema van de tentoonstelling. Dan 
ondersteunt de vormgeving de objecten en zolang het zorgvuldig gebeurt, overstemt 
het de objecten niet. En dan is er een groep die etaleert. Ze schrikken er niet voor 
terug om de ruimte aan te kleden en een context te creëren voor de objecten die 
sfeerverhogend werkt. Dat is wel een uitdaging. Je moet het als museum ook niet 
overdrijven en de historie té mooi willen maken.

Onlangs hebben we in Appingedam de expositie ‘Regionale reclame’ ingericht. Daarin 
zijn meerdere ‘scene-settings’ opgenomen. Zo is er een kruidenierswinkel annex 
apotheek/drogisterij van het begin van de 20ste eeuw. En een bijkeuken uit de jaren 
’50, met een aanrecht, verschillende huishoudelijke apparaten en voorbeelden van 
affiches waarin de gelukkige huisvrouw de hoofdrol speelt. Een andere setting vormt 
de rokerssalon, die zeker tot hilariteit leidt. De rooktafel uit de jaren ’20 is voorzien van 
een met blikreliëf bedekte bovenkant, met talrijke sporttaferelen!…ja, versiering is van 
alle tijden, maar wat volgens ons kan en niet kan, is sterk veranderd en verandert nog 
steeds.

Cynthia Heinen is directeur van Museum Stad Appingedam

Museum Stad Appingedam
Wijkstraat 25
9901AE Appingedam
(0596) 68 0168
www.museumstadappingedam.nl

Openingstijden:
Dinsdag tot en met vrijdag 
van 11:00 tot 17:00 uur
Zaterdag en zondag 
van 13:00 tot 17:00 uur

http://www.museumstadappingedam.nl
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Het biedermeierstoeltje 
van Ewsum
Van de borg Ewsum in Middelstum rest slechts het borgterrein zelf, een van de 
voormalige schathuizen en de ronde gevechtstoren. Er zijn beschrijvingen en 
tekeningen van de borg, maar wat de inventaris van Ewsum precies is geweest, is 
niet meer te achterhalen. Toch is er op een bijzondere wijze een en ander terug te 
vinden van het interieur en wel in de vorm van een oud biedermeierstoeltje. 
Houtrestaurateur Yvonne Nijlunsing en archeoloog Piet Kooi vertellen het 
bijzondere verhaal van dit stoeltje.

Een stoeltje op een boeldag
De boeldag van oude boerderijen is vaak een manier om aan bijzondere spullen te 
kunnen komen. Archeoloog Piet Kooi uit Winsum vertelt: “Ik was ergens in de jaren 
zeventig op een boeldag van Reitsema in Middelstum en kwam voor het bedrag van 
ƒ 5,- in het bezit van een bijzonder biedermeierstoeltje met armleuningen.” 
De bekleding van de zitting was grotendeels vergaan, maar aan de stof was te zien 
dat het een dure zitting was geweest. De zitting was gevuld met paardenhaar en 
zeewier. De bekleding zelf was een blauwe stof met daarin bladeren en ranken die 
‘geschoren’ waren: met andere woorden een reliëf. Yvonne Nijlunsing, 
houtrestaurateur uit Den Andel, kan hieruit direct opmaken dat het om een luxe 

 ‹ TERUG NAAR INHOUD
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uitgevoerde zitting gaat. En ook de vormen van het stoeltje bevestigen dat. Kooi kreeg 
van Brongers, taxateur en een van de oprichters van Openluchtmuseum Het 
Hoogeland in Warffum, gelijk te horen dat het om een stoeltje van Ewsum ging. 
“Helaas heeft mijn moeder de bekleding destijds weggegooid” voegt Kooi aan het 
verhaal toe. Gelukkig is de beschrijving bewaard gebleven!

Het stoeltje van het museum
Piet Kooi kocht weliswaar één stoeltje, de set moet uiteraard groter zijn geweest. In 
de kosterij van Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum staat een stoeltje dat 
bijna identiek is aan het stoeltje van Kooi. Hendrikus Kooi, oud-notaris van Eenrum en 
Warffum en de broer van Piet, bracht het stoeltje van Piet op de ochtend van het 
interview dan ook naar het museum. Helaas gleed hij met stoel en fiets onderuit en 
brak daarbij een van de poten van de stoel. Zelf kwam hij er gelukkig met een kleine 
kneuzing vanaf. Daarmee is er wel weer werk aan de winkel voor Nijlunsing die het 
stoeltje, een iepenhouten frame met mahoniehouten fineer, vanaf 2006 al gedeeltelijk 
had hersteld. Maar gehavend of niet, als de stoelen in het museum naast elkaar staan, 
vallen de overeenkomsten direct op. “Het stoeltje van het museum is, samen met een 
aantal vergelijkbare eetkamerstoelen, afkomstig uit het voormalige gemeentehuis van 
Warffum” licht museumdirecteur Stijn van Genuchten toe. Waarschijnlijk heeft de 
toenmalige gemeente Warffum ook via via een deel van deze stoelen uit Ewsum in 
bezit gekregen. Het zou zo maar kunnen zijn dat de laatste eigenaar van de borg vóór 
de afbraak, die tevens burgemeester van Winsum was, hier een hand in heeft gehad. 
Nijlunsing kwam later in het depot van het Groninger Museum een vergelijkbaar 
stoeltje tegen. 

Bijzondere versiering
De Biedermeierstijl ontstond als reactie op de veel meer uitbundige Empirestijl en 
wordt gekenmerkt door een bepaalde vorm van elegante soberheid. Versieringen zijn 
schaars, maar wat Yvonne Nijlunsing als opmerkelijk aan deze stoelen beschouwd, is 
de versiering die onder de armleuningen zit, net boven de zitting. Wel zijn er tussen de 
stoelen onderling wat verschillen te vinden in grootte en uitwerking van de details. 
Nijlunsing heeft het sterke vermoeden dat de verschillen te wijten zijn aan het 
onderscheid tussen mannen- en vrouwenstoelen.

De kroonluchter
Als Piet Kooi over Ewsum begint te vertellen, komen nog meer bijzondere verhalen 
naar boven. Er is in het verleden heel wat gesleept met spullen van de voormalige 
borg. Zo is een van de kroonluchters, na Ewsum bedoeld voor de kerk van Middelstum, 
via het Groninger Museum in de Menkemaborg beland. Uiteraard een omgeving 
waarin een dergelijk object prima ondergebracht kan worden! Het Groninger Museum 
heeft het schoorsteenstuk en delen van de schouw, alsmede glas-in-lood ramen met 
adellijke familiewapens en de windwijzer met een leeuw. Voorts een groot aantal 
portretten van vroegere bewoners.
Van het afgebroken kerkje van het nabijgelegen Toornwerd is een doopvont in de kerk 
van Bierum terechtgekomen. Het ligt dan ook voor de hand dat van het interieur van 
Ewsum nog veel meer her en der over de provincie (of misschien wel daarbuiten) is 
verspreid. De redactie houdt zich aanbevolen voor meer verhalen over bijzondere 
objecten die via een zwerftocht ergens anders terecht gekomen zijn!

Biedermeier
Biedermeier staat voor een 
kunststroming die tussen 1815 (het 
herstel van Europa na het Congres 
van Wenen) tot het revolutiejaar 
1848 met name in Duitsland en 
Oostenrijk populair was onder de 
elite. Juist dit elitaire karakter 
onderbouwt de stelling dat dit 
stoeltje ook daadwerkelijk van 
Ewsum afkomstig is. Nijlunsing: 
“Ik vermoed dat het in de periode 
1820-1830 is gemaakt.” Daarmee 
behoorde het waarschijnlijk tot het 
laatste interieur dat Ewsum heeft 
gekend: in 1863 werd de borg 
grotendeels gesloopt. 

Openluchtmuseum 
Het Hoogeland
Schoolstraat 4
9989 AG Warffum
(0595) 42 22 33
www.hethoogeland.com

Openingstijden:
Zaterdag 10:00 – 17:00 uur; zon- 
en feestdagen 13:00 – 17:00 uur
Van april tot november is het 
museum ook door de week 
geopend.

http://www.hethoogeland.com


14

k

  TEKST:  EGGE KNOL/FOTO’S: MARTEN DE LEEUW/HEINZ AEBI

Een prettige stoel van rond 1830
De stoel van Yvonne is een Biedermeierstoel met een datering rond 1830. Een 
praktisch goed zittend meubel met gebogen armleuning uitlopende in een krul die 
eindigt in drie bladen. De rug en het voorfront zijn gefineerd. De stoel komt 
grotendeels overeen met een stoel in het Groninger Museum dat deels van 
mahoniehout, en deels bloemmahonie fineer op ander hout is. 

Het museum kreeg de stoel uit de nalatenschap van de familie Jansenius de Vries die 
in de 19e eeuw in Warffum woonde. Goed denkbaar dat zij rond 1830 een eetkamer-
ameublement hebben gekocht. De stoel van het museum heeft nog een decoratief 
gesneden middendeel bij de rugleuning. Het vergelijkbare deel in de stoel van Yvonne 
is gefineerd en zo ietsje eenvoudiger al is de krul in haar stoel iets sierlijker. Een 
vergelijkbare stoel, maar dan met een leuning eindigend in enkel een krul staat afge-
beeld op het portret dat Jozef Israëls in 1847 maakte van Jonkheer Unico Evert Lewe 
van Nijenstein. 
De stoel is vermoedelijk onderdeel geweest van een set. Twee leunstoelen voor aan 
het hoofd- en voeteneinde van de tafel voor vader en moeder en een aantal 
vergelijkbare stoelen zonder leuning voor de jeugd. Een patroon dat in het laatste 
kwart van de 18e eeuw al gangbaar was en dat tot ver in de twintigste eeuw nog de 
gewone setting van een eetkamertafel. De prettige stoel van rond 1830 zal een ruime 
verspreiding gehad hebben over de elite van Noord-Groningen. De stoel van Lewe, van 
Jansenius en de stoel van Yvonne zijn alvast onderdelen van drie verschillende sets.

Egge Knol is conservator van het Groninger Museum

 ‹ TERUG NAAR INHOUD

Groninger Museum
Museumeiland 1
9711 ME Groningen
www.groningermuseum.nl

Openingstijden:
Dinsdag tot en met zondag van 
10:00 – 17:00 uur
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TEKST: FRED OOTJERS/FOTO’S: STICHTING HUIZINGA MEUBEL NEDERLAND

Van overdadige versiersels 
en soberheid         
Het thema van deze Erfgoed inzicht is ‘versieren’. In relatie tot de meubelkunst 
hebben we het dan over decoraties. Sierlijk gesneden ornamenten, die het 
meubelstuk nóg mooier moeten doen uitkomen. In relatie tot de meubelkunst van 
de meubelfabriek ‘Nederland’ is het interessant om eens te kijken of en in welke 
mate haar oprichter/eigenaar J.A. Huizinga die ‘versieringen’ gebruikte in zijn 
ontwerpen.

Welke ideeën Huizinga had over het toepassen van decoraties in zijn meubels of voor 
welke meubelstijl hij een voorkeur koesterde, weten we niet. Voor zover de Stichting 
Huizinga Meubel Nederland kan nagaan, heeft Huizinga nimmer over zijn ideeën 
gepubliceerd of daar in voordrachten over gesproken en is er geen bedrijfsarchief 
bewaard gebleven van de ‘Nederland’. Ook het vooralsnog ontbreken van een 
familiearchief -waarin persoonlijke notities zouden kunnen zitten die iets vertellen 
over de persoon Jacobus Abraham Huizinga-, maakt dat we alleen aan de hand van 
indirecte geschreven bronnen iets kunnen zeggen over zijn voorkeuren. Onder 
voorbehoud en speculatief, tot het moment dat er nieuwe feiten opduiken. En 
natuurlijk is er het oeuvre van de ‘Nederland’ als meest tastbare bron, al dan niet 
voorzien van versiering. 

Begin- en eindpunt van de zoektocht naar het gebruik van versieringen door Huizinga 
is het feit dat de ‘Nederland’ een fabriek was. Uitgaande van het gegeven dat een 
fabriek destijds pas een fabriek mocht heten als er vijftig of meer mensen werkten, 
was de ‘Nederland’ zelfs de enige meubelfabriek in Noord Nederland. Met op het 
hoogtepunt ruim honderd werknemers was het een onderneming, die door haar 
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eigenaar dankzij een groot commercieel inzicht succesvol werd gerund. Huizinga kon 
het zich dan ook niet permitteren een niche te bedienen, maar tegelijk ook weer wel. 
Want juist omdat hij een groot publiek met een brede smaak -die veelal vroeg om 
meubels gebaseerd op historische stijlen- van dienst kon zijn met zijn producten, was 
er (financiële) ruimte voor het experiment. 

Belangrijke ontwerpers bij de ‘Nederland’ waren onder andere A.J. Sanders (1869-
1909), A.W Kort (1881-1972) en M. van Zutphen (1872-1950). Omdat de meubels van 
de ‘Nederland’ een merkplaatje droegen met alleen de naam van J.A. Huizinga en door 
het ontbreken van het bedrijfsarchief, is het moeilijk om een ontwerp aan een 
specifieke ontwerper toe te schrijven. In een enkele publicatie uit de jaren van het 
bestaan van de fabriek worden echter wel de namen van Sanders en Kort genoemd, 
gerelateerd aan door hun ontworpen meubels. Beiden legden zich toe op het 
ontwerpen van moderne, strakke meubelen, waarbij Sanders -die van huis uit 
architect was- het meest consequent was in het loslaten van ‘overdadige versiering’. 
Een citaat uit Onze kunst, zesde jaargang 1907:

De meubelfabriek ‘Nederland’ was actief in een periode waarin de meubelstijlen elkaar 
snel opvolgden. In de negentiende eeuw waren er op zijn minst vier stijlen: het empire, 
het biedermeier, het historisme waarin wordt teruggegrepen op alle voorgaande 
stijlperioden (gotiek, renaissance, barok, rococo, neoclassicisme) en de art nouveau. In 
de twintigste eeuw gaat dit proces van ‘opgaan, blinken en verzinken’ nóg sneller: 
eerst nog korte tijd art nouveau, dan de art deco en de moderne beweging, bestaande 
uit de Stijl, de nieuwe zakelijkheid en het modernisme. 
Huizinga liet zich al tijdens zijn studietijd tot meubelmaker inspireren door de stijlen 
uit het verleden en we weten dat hij zich als fabrikant verdiepte in de ontwikkelingen 
die de meubelkunst doormaakte. Zo legde hij een bibliotheek aan van binnen- en 
buitenlandse boeken en periodieken die hij gebruikte als inspiratie en bezocht hij 
beurzen in binnen- en buitenland.

Zoals gezegd bediende de ‘Nederland’ een breed publiek dat in die jaren een sterke 
voorkeur had voor meubelontwerpen die terug grepen op historische stijlen. Stijlen 
waarmee voor een virtuoos schrijnwerker als Willem Haver -die van 1893 tot 1917 
meester-beeldsnijder was bij Huizinga- eer te behalen viel. Met grote vaardigheid 
bracht hij de, veelal door A.W. Kort ontworpen, flora-en-faunamotieven in het hout tot 
leven en gaf hij daarnaast leiding aan de leerling-houtsnijders. Aan de meubels in de 
moderne stijlen was er voor een ‘versieringskunstenaar’ als Haver echter weinig te 
snijden. Met het verschuiven van de smaak naar sober uitgevoerde meubels viel er 

‘Bij veel hoofdzakelijke overeenstemming in opvatting is Sanders’ werk steeds 
gebleven een uitvloeisel van de bouwkunde, daarmede in nauw verband. Sanders 
denkt om zo te zeggen constructiegewijs, heeft een liefde voor de sterkte van de 
constructie. Kort houdt van ‘t mooie van versiering, denkt zich bij het ontwerpen 
al terstond het versierde voorwerp, ziet reeds voor zich de versieringen (....) De 
heer Sanders blijft bij zijn meubelontwerpen architect. De fraaiheid van het 
meubel wordt bereikt door de constructie zelf, buiten de versiering om. De rijke 
versiering door inlegwerk van ebbenhout staat wel met de constructie in verband 
en legt er de nadruk op, maar is niet anders een toevoegsel. Ook zonder het 
inlegwerk zou het meubel een aangename indruk maken’. 
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steeds minder te versieren, wat mogelijk de aanleiding is geweest dat Haver in 1917 
zijn congé nam bij Huizinga en voor zichzelf ging werken. 

Persoonlijke stijlvoorkeur
Waar nu lag Huizinga’s persoonlijke stijlvoorkeur? We weten dat hij rond 1900 een 
serie ansichten uitgaf, waarvan het merendeel een modern interieur laat zien. Een 
bijzonderheid, omdat hij het in die tijd nog vooral moest hebben van de verkoop van 
meubels in klassieke stijlen. Met de uitgave van de ansichten lijkt hij dus eerder een 
trend te hebben willen zetten, dan deze te volgen. En ook in de twee catalogi die kort 
na elkaar door de ‘Nederland’ zijn uitgegeven (1900 en 1905) is er vooral plek 
ingeruimd voor het propageren van het moderne meubel.

En om nog dichter bij de persoonlijke voorkeur van Huizinga te komen: met welke 
meubels omringde hij zich privé, in zijn woning, in zijn kantoor? Door een gelukkige 
samenloop van omstandigheden is de directiekamer van Huizinga bewaard gebleven. 
De fabriek aan de Westersingel in Groningen is al in 1937 gesloopt, maar twee 
belendende panden die door Huizinga bij zijn trouwen in 1905 werden gekocht en tot 
één pand samengevoegd, staan er nog steeds. In de decennia ná 1937 heeft het tal 
van bestemmingen gehad en is het oorspronkelijke interieur telkenmale aangepast. 
Met uitzondering van de directiekamer, die nog altijd de authentieke betimmering 
heeft. In art deco. Zónder versieringen. 

Directiekamer van Huizinga

Tot en met 10 februari 2019 in het 
Noordelijk Scheepvaartmuseum in 
Groningen de tentoonstelling 
‘Made in stad. Stoelen van 
meubelfabriek Huizinga’.

noordelijkscheepvaartmuseum.nl
meubelfabriekhuizinganederland.nl

http://noordelijkscheepvaartmuseum.nl
http://meubelfabriekhuizinganederland.nl
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TEKST: THEA POL / FOTO: KALYANI BERGEN

Noordergraf: een uniek 
samenwerkingsproject
Onderzoek naar grafcultuur 
in Noord-Nederland
Het voortbestaan van kerkhoven en begraafplaatsen staat onder druk omdat er 
steeds minder wordt begraven. Hierdoor wordt het moeilijker ze kostendekkend te 
beheren. Dit probleem speelt vooral bij gemeentelijke begraafplaatsen, maar ook 
bij begraafplaatsen die in eigendom zijn van stichtingen en kerkgenootschappen. 
Bij gebrek aan middelen (onder andere door teruglopende inkomsten uit 
grafrechten) worden oude graven niet langer onderhouden of zelfs geruimd; 
onderhouds-intensieve elementen van de oorspronkelijke aanleg en inrichting 
worden verwijderd. Dit gebeurt ook op kerkhoven en begraafplaatsen waar nog wel 
(veel) wordt begraven, zowel uit ruimtegebrek als vanwege bezuinigingen op het 
beheer. 

Behoud funerair erfgoed
Een uniek samenwerkingsverband van de Rijksuniversiteit Groningen en vier 
steuninstellingen 1) voor monumentenzorg/erfgoed in Drenthe, Fryslân en Groningen 
heeft in de afgelopen jaren een plan gemaakt voor de ontwikkeling en toepassing van 
een duurzaam pakket aan instrumenten en diensten op funerair gebied. Met dit 
pakket kunnen beheer, behoud en functieverbreding van kerkhoven en 
begraafplaatsen worden gestimuleerd en verbeterd. Het richt zich op alle betrokken 
partijen en personen: beleidsmedewerkers, leidinggevenden en consulenten van 
steuninstellingen, beheerders en uitvoerenden (betaald of vrijwillig). Dat plan heet 
Noordergraf.

De redactie van Erfgoed inzicht sprak met Marjan Brouwer, tot voor kort namens 
Erfgoedpartners betrokken bij Noordergraf.

Kerkhoven en begraafplaatsen zijn 
groene longen in de bebouwde 
omgeving, markante punten in het 
landschap, even karakteristiek als 
de kerk, de markt of de brink. 
Aanleg, stenen en groen trekken 
bezoekers – nabestaanden, 
omwonenden, toeristen – die er 
hun overleden dierbaren 
herdenken, een wandeling maken, 
genieten van de rust en het groen, 
monumentale stenen bewonderen, 
het graf van een bekende persoon 
zoeken. Kortom, kerkhoven en 
begraafplaatsen bezitten 
aanzienlijke cultuurhistorische, 
ecologische, landschappelijke en 
sociaal-culturele betekenis.

Priesterzerk van Everhardus van den 

Nyenhove ov. 1539, pastoor in 

Huizinge. Foto: Reint Wobbes/SOGK
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Wat is de waarde van begraafplaatsen voor de eigen omgeving en waarom is 
het zinvol deze te behouden?

“Het zijn plaatsen van bezinning, troost, cultuurhistorie en een groene plek in de 
gemeenschap. Het doel van Noordergraf is om aan de hand van een methode 
plaatselijke commissies handvatten te geven waarmee zij begraafplaatsen kunnen 
inventariseren en waarderen op cultuurhistorisch, ecologisch, landschappelijk en 
sociaal-cultureel gebied. Dat levert een hoop gegevens op. Die worden in een 
database verzameld. Op basis daarvan kan onderzoek worden gedaan, maar ook 
beleid worden ontwikkeld.”
  

Waaruit bestaan die handvatten concreet?
“Heel concreet zijn de cursussen voor vrijwilligers en beleidsmedewerkers. De 
vrijwilligerscursus is ontwikkeld om vrijwilligers meer te leren over beheer en behoud 
op begraafplaatsen. In 2018 is in Winschoten op de begraafplaats aan de Hofstraat 
een proef gedaan met vrijwilligers, die al actief met het behoud en beheer bezig 
waren. Cursisten leren wat zij zelf kunnen doen aan herstel en schoonmaak, en wat 
misschien beter op het bordje van de vakmensen kan belanden. Verder komt kennis 
over materialen als hardsteen, marmer en hout, dat laatste is overigens een materiaal 
dat tegenwoordig nog zelden worden aangetroffen op begraafplaatsen, aan bod. Het 
juridische aspect is ook een punt van aandacht: wat voor onderhoud mag je wel en 
niet plegen aan een grafmonument? 
En hoe ga je om met het groen op de begraafplaats. Pleeg je intensief onderhoud of 
mag het wat losser? Mag je eraan zitten? Soms moet je toestemming hebben om 
bomen te rooien. ‘Mooi’ is trouwens een slecht criterium, belangrijker is letten op goed 
behoud en beheer.” 

1)  Stichting Erfgoedpartners, Steunpunt Cultureel Erfgoed Drenthe, Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, Libau 

Steunpunt Cultureel Erfgoed Groningen

Praalgraf voor Carel Hieronymus von 

Inn-und Kniphausen door Rombout 

Verhulst in 1669. 

Foto: Reint Wobbes/SOGK
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TEKST: REINT WOBBES / FOTO’S: REINT WOBBES/SOGK

Het versieren van graven
De rouwborden en de enkele praalgraven en epitafen in de oude kerken, de 
rijkversierde grafstenen in kerken, op kerkhoven en begraafplaatsen in onze 
provincie, bevestigen wat de vermaarde geschiedschrijver Philippe Ariès schreef in 
zijn boek ‘Het beeld van de dood’: de dood is beeld-minnend.

Nu is de grafcultuur in Stad en Ommeland heel bijzonder in die zin, dat de graftekens 
opvallend veel symboliek en grafverzen vertonen, meer dan elders. Alle voornoemde 
zaken met identiteitsgegevens, beeltenissen, opschriften en versieringen van allerlei 
aard, beogen iemand in herinnering te houden, het is een soort streven naar 
onsterfelijkheid.

De grafmonumenten uit verschillende tijden zeggen niet alleen iets over de doden en 
de families die het gedenkteken plaatsten. Ze tonen ook hoe men de confrontatie met 
dood en sterfelijkheid door de eeuwen heen ervoer. Tevens vormen ze een staalkaart 
van modes in vormgeving door de tijd heen.
In oude kerken en op de kerkhoven en begraafplaatsen worden ook maatschappelijke 
verhoudingen duidelijk, de aanzienlijken kregen hun laatste rustplaats in de kerk vaak 
onder een fraaie zerk, de minder aanzienlijken of bedeelden lagen op het kerkhof al of 
niet onder een steen. Het merendeel van de bevolking was lang te arm om een steen 
te kunnen bekostigen en kreeg een houten grafteken of geen.
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De middeleeuwen
Het versieren van de grafplaatsen gebeurde reeds in de middeleeuwen. De 
zandstenen doodkisten of sarcofagen die tussen 1000 en 1250 werden gekocht in 
Duitsland, zijn aan de binnenzijde vaak voorzien van een waaiervormige ingehakte 
afwerking, de deksels zijn versierd met geometrisch vlechtwerk in combinatie met 
driehoeken, vierkanten en cirkels. Die niet-christelijke motieven worden wel 
gecombineerd met een kromstaf of een kruis. 
Uit de late middeleeuwen stammen de, ongeveer 2 x 1 meter grote, zandstenen 
zerken voorzien van een gotisch randschrift met Romeinse cijfers, hoekversieringen in 
de vorm van gestileerde bloemen, familiewapens en in het geval van een priesterzerk 
de afbeeldingen van de vier evangelisten. Soms werd de dode, al of niet gelijkend, 
afgebeeld op de zerk. De oudste graftekens werden vervaardigd van Bentheimer- of 
Bremer zandsteen. Na 1500 haalde men uit België natuursteen, eerst Namense- later 
ook Ecaussijnse steen, die beide wel Belgisch hardsteen worden genoemd.

Vanaf de 17e eeuw
Vanaf de zeventiende eeuw konden kennelijk steeds meer mensen zich een zerk 
veroorloven, voor boeren en burgers vaak een vierkante steen van iets minder dan een 
vierkante meter groot. Na de Reformatie had het gotisch schrift plaatsgemaakt voor 
het Latijns lettertype met Arabische cijfers en het opschrift werd geplaatst in het 
middenveld. Er werd toen langzamerhand ook meer informatie over de overledene 
vermeld, aangevuld met een afbeelding van een huismerk of een familiewapen. Rijken 
en vooraanstaanden werden tot 1827 in de kerk begraven, vaak onder fraaie zerken 
met familiewapens. Symboliek werd tot dusver tamelijk schaars toegepast, het 
doodshoofd met de gekruiste beenderen en de zandloper komen het meest voor.

Het barokke praalgraf uit 1669 in de kerk van Midwolde toont dat de beeldhouwer 
Rombout Verhulst goed op de hoogte was met symboliek. Zo eindigt de witmarmeren 
cartouche in een doodshoofd dat een olielamp uitblaast. De weduwe Anna van Ewsum 
leunt op een Bijbel, die de gelovige troost verschaft en haar hand ligt op een zandloper 
met een vogelvleugel en een vleermuisvlerk, wat uitdrukt dat de tijd altijd doorgaat 
overdag en ’s nachts en in goede dagen en in kwade dagen.
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De 19e eeuw
Vooral in de negentiende eeuw nam in sommige delen van de provincie de 
doodssymboliek een grote vlucht. Dus niet overal, in het Westerkwartier bleven 
bijvoorbeeld de graftekens vrij sober. Ook werd in sommige streken op de grafzerken 
veel symboliek aangebracht, terwijl men elders meer hechtte aan grafverzen. 
Kennelijk heeft zich hier en daar een streekgebonden traditie ontwikkeld. 
Waarschijnlijk heeft de ‘uitbundige’ grafcultuur te maken met de welvaart die de 
bovenlaag van de bevolking destijds ten deel viel en misschien wilde men geuren met 
de kennis opgedaan bij leesgezelschappen en bij het Nut.    
 

De zerken zijn soms bijna overwoekerd met christelijke en classicistische symbolen als 
planten, bomen, vlinders, de zeis, de zandloper, afgebroken pilaren, de ouroboros, of 
staartbijtende slang, de fakkel, urnen en vazen, draperieën enzovoorts.

Afstoffen begrafenisgebruiken
In het begin van de twintigste eeuw ontstond een psychologisch klimaat dat de dood 
uit de samenleving verwijderde. Dit had gevolgen voor de grafcultuur die minder 
uitbundig werd en ook maakte dat er minder aandacht was voor kerkhoven en 
begraafplaatsen. Echter in de jaren negentig van dezelfde eeuw kwam er een einde 
aan die terughoudendheid, wat blijkt uit het afstoffen van oude begrafenisgebruiken, 
het restaureren van kerkhoven en begraafplaatsen en uit de huidige soms uitbundige 
grafcultuur waarbij lampjes, kunstbloemen en knuffels niet worden geschuwd.
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Jenny Wildeman Luppens werkt als freelance marketingcommunicatie-specialist en 
verhalenmaker. Ze is voor opdrachtgevers altijd op zoek naar dat wat een merk 
uniek maakt om daar vervolgens een verhaal aan te verbinden, vanuit de beleving 
van de doelgroep. “Dit principe kun je overal toepassen”, dacht Jenny, “overal waar 
je iets wilt vermarkten: een idee, een product, een dienst maar ook een stuk 
cultuurgoed.” Ze vroeg zich af hoe een museum dit doet en meldde zich voor een 
kijkje in de keuken als vrijwilliger bij het MOW in Bellingwolde. 

“We geven de mensen die vroeger in de regio 
leefden via de kledingcollectie weer een stem”

Uiteindelijk belandde ze met haar professionele bagage, plus een flinke koffer vol 
kennis van cultuurhistorie én een camera op de zolder van het museum. Iris 
Companjen, de registrator van het museum, was net begonnen met de registratie van 
de textielcollectie. Samen met Iris dook ze enthousiast in dozen vol textiel. Niet het 
dak ging eraf, maar de deksels, wat voor Jenny zo’n beetje op hetzelfde neerkomt. 
Ze had geen idee wat ze aan zou treffen. Er was nog geen textiel gedigitaliseerd. “Voor 
mij is het een tijdreis zonder navigatie. Bij elke deksel die ik van een doos haal, kom ik 
stille getuigen tegen van drie eeuwen: sitsen jakjes, borstrokken, klapbroeken, 
kamizooltjes, japonnen, hemdrokken, manteltjes, harsenlappen, floddermutsen, 
sorties, halsdoeken…en andere schatten. Ze hebben al die jaren geduldig liggen 
wachten en fluisteren me allemaal hun verhaal in. Het is geweldig. Wat een 
ontdekking, wat een rijkdom. Al doende rubriceer, fotografeer en schrijf ik. Op zolder is 
geen ruimte om te fotograferen. Dat doe ik dus in de expositieruimte als het museum 
is gesloten. Daar heb ik alle armslag en mooi daglicht. Dus ik sleep wat af met die 
dozen. Het is behelpen, maar het is prachtig werk. Dit wil ik alle dagen wel doen.” 
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TEKST: JENNY WILDEMAN LUPPENS / FOTO’S: PATRICK HUISMAN 

Erfgoeddetective op zolder 
bij het MOW: ontdekken, 
verwonderen, verbinden 
en delen
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Online catalogus
Ze verdiepte zich in de textielcollectie en stelde voor om deze in beeld te brengen als 
een soort online catalogus op Pinterest. Op die manier konden de toppers uit de 
textielcollectie van het MOW wereldwijd gedeeld worden. Ze schatte in dat van de 
diverse soorten textiel tien themaborden konden worden gemaakt, met elk minimaal 
vijftien objecten. Dit betekende dat ze zo’n honderdvijftig kledingstukken uit de 
textielcollectie moest fotograferen en beschrijven. Omdat ze nou eenmaal graag 
mensen inspireert, besloot ze om op persoonlijke titel rondom elk bord een verhaal te 
maken voor publicatie op haar eigen website, wildebloumkes.nl. “Zo geven we mensen 
die vroeger in de regio leefden via de kledingcollectie van het MOW weer een stem en 
werken we aan de verbeelding van onze eigen streek.”

“Als een soort erfgoeddetective ga ik 
aan de slag: online en offline!”

Het onzichtbare zichtbaar maken
“Ik lees de kleding, plaats het in de tijd, zoek de eventuele drager erbij en laat het 
spreken. Gelukkig weet ik veel over modegeschiedenis, handwerktechnieken en 
streekhistorie, dus het lezen en beschrijven gaat vrij vlot. Wat meer tijd kost is de 
fotografie en de zoektocht naar Groningers uit het verre verleden die de 
kledingstukken gedragen kunnen hebben. Als een soort erfgoeddetective ga ik aan de 
slag, online en offline. Zo gauw ik een naam tegenkom, ga ik op zoek naar de nazaten 
en spreek met hen af.  Stiekem hoop ik natuurlijk dat er tijdens die interviews ook 
fraaie portretten of ander moois boven tafel komen waarop de betreffende kledingstijl 
te zien is, zodat ik kan aantonen dat het wel historisch verantwoord is wat ik doe. Dat 
vind ik belangrijk. De feiten moeten kloppen. Ik geniet echt van mijn tijdreizen en vind 
het een uitdaging om het onzichtbare zichtbaar te maken. Zo kan ik meer doorgeven 

Foto: Jenny Wildeman Luppens
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en delen dan alleen een foto van een bijzonder kledingstuk. Die verhalen verbinden me 
telkens weer met andere mensen en andere familiegeschiedenissen. Het ene verhaal 
grijpt in het andere. Ik ben heel benieuwd wat mij probeert te bereiken en hoe dit 
project ons, het MOW en mezelf, op de een of andere manier zal ‘verrijken’. Want dat 
weet ik zeker. Er komt iets moois uit voort.”

Levende geschiedenis
Jaren geleden heeft ze samen met anderen een landelijke vereniging opgericht voor 
levende geschiedenis van burgers tijdens de Napoleontische tijd. Daardoor werd haar 
passie voor cultuurhistorie nog meer aangewakkerd. “Opeens zit je dan op basis van 
historische patronen uit Frankrijk een empire-jurk te naaien. Ik wist niet eens dat ik 
dat kon. We organiseerden zogenaamde tableaux vivants op historische locaties in 
binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld een burgeropstand in Bourtange, een historische 
bruiloft op Nienoord, een jachtpartij op Loevestein of een acte de présence op Slot 
Zuylen. Je laat dan in real life zien wat er niet meer is.  Een digitaal voortvloeisel van 
levende geschiedenis zijn de Apps met de zogenaamde augmented reality, waar 
sommige musea nu mee bezig zijn.”

Parijse chic in de graanrepubliek
Het project bij het MOW vordert aardig. “De eerste dozen die we registreerden en 
fotografeerden waren vol lingerie, ooit gemaakt als uitzet door ijverige meisjes. 
Daarna volgde veel streekdracht en uiteindelijk werd alles zwart. Geen gewoon zwart, 
maar stralend zwart. Kunstig versierde capes en jasjes gedragen rond 1900 door de 
gegoede stand van Bellingwolde en omstreken. Parijse chique in de graanrepubliek. 
De lange en korte capes hadden allemaal Franse namen: mantelet, capelet, pelisse en 
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mantille de visite. Een avondmantel zonder mouwen werd een sortie of visite 
genoemd, naar het Franse woord sortir (=uitgaan). Deze sorties waren meestal zwart, 
want deze kleur werd aan het einde van de negentiende eeuw erg populair. De jurken 
hadden toen enorme pofmouwen, waar geen jasje overheen paste. Dus droegen de 
dames die klokkende capes bij wijze van jasje. De sortie heeft geen mouwen, maar 
armopeningen ter hoogte van de taille. Ze hebben prachtige decoraties van ruches en 
kralen langs de randen en op de kragen. Die capes waren als confectie te koop. Deftige 
dames in Oost-Groningen moesten hiervoor naar Winschoten. Daar had je dan wel 
geen Frederik Worth, Jacques Doucet, Jeanne Paquin of Paul Poiret maar de 
modehuizen van Barend Reudink en C.J. de Vrieze. Een 99-jarige vrouw uit Bad 
Nieuweschans vertelde me onlangs dat Reudn (zo werd hij in de volksmond genoemd) 
een duur adres was en dat ‘gewone’ mensen daar niet heen gingen.”

Mini-expo Stralend zwart
Jenny is vanaf dit voorjaar gemiddeld een dag per week bezig met haar Pinterest-
project voor het MOW: in het museum, voor research thuis of op locatie. “Het gaat niet 
zo snel als ik zou willen. We moesten eerst zicht krijgen op wat er allemaal in die 
dozen zat. In oktober was Iris klaar met het registreren van de textielcollectie in Adlib: 
ze had maar liefst 99 dozen weggewerkt. Ik kan nu achter mijn laptop de stukken die 
ik wil fotograferen selecteren en kan gemakkelijker achterhalen welke doos ik 
daarvoor moet hebben. Dat scheelt veel onnodig slepen en tillen. Die energie besteed 
ik liever aan het fotograferen. Misschien kan ik het Pinterest-project nog dit jaar 
afronden.” Door de foto’s en verhalen van Jenny gaat de textielcollectie meer leven, 
ook binnen het MOW. “We zijn nu bezig met de voorbereidingen voor een mini-
expositie rondom de zwarte dameskleding. Deze expo past ook goed bij de grote 
overzichtstentoonstelling over de Groninger fotograaf Tonnis Post die nu te zien is.” 

Zwart was in de 19e eeuw voor 
damesmode de kleur van de rouw. 
Rond 1900 werd het weer een 
modekleur. De mini-expo Stralend 
zwart in het MOW toont 
kledingstukken en historische 
foto’s uit die tijd, maar ook hoe 
deze kleur en stijl nog steeds 
vrouwen van nu inspireert. 
Te zien van 9 januari t/m 31 maart 
2019.   
museumdeoudewolden.nl

MOW-Museum de Oude 
Wolden 
Hoofdweg 161 
9695 AE Bellingwolde
(0597) 53 15 09
www.museumdeoudewolden.nl

Openingstijden:
Woensdag tot en met vrijdag 
11:00 – 17:00 uur; zaterdag en 
zondag 13:00 – 17:00 uur

http://museumdeoudewolden.nl
http://museumdeoudewolden.nl


TEKST EN FOTO’S: HENK DE VRIES 

Versieringen
Het grote orgel van de 
Martinikerk in Groningen  

In de eeuwenoude Martinikerk van Groningen bevindt zich een van de grootste 
orgels van Europa. Het imposante instrument is een vertegenwoordiger van de 
Noord-Duitse Barok. Het bouwproces van het orgel bestrijkt enkele eeuwen en dat 
maakt het instrument werkelijk uniek. En dan alle versieringen dat het instrument 
rijk is… Een imposant front, olijfgroen, veel bladgoud…
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Absolute wereldklasse
Het front van dit orgel is in één woord BRILJANT te noemen. Er zijn vele stijlen 
vertegenwoordigd en toch, wanneer je naar dit instrument kijkt, ademt het een 
natuurlijke eenheid uit. En dat is een compliment voor de verschillende bouwers! 
Kosten noch moeite zijn gespaard: veel bladgoud, perfecte verhoudingen tussen de 
verschillende onderdelen van het front, en de mooiste motieven als gesneden 
versieringen. Het is alles in de afgelopen eeuwen bewaard gebleven om nu in volle 
glorie te aanschouwen. 
Als een van de organisten én conservator van dit instrument kan ik zeggen dat niet 
alleen het front onvoorstelbaar imposant is, ook het klinkende aspect van dit orgel is 
werkelijk imposant en magnifiek. Voor mij is dit instrument dan ook te omschrijven als 
een van absolute wereldklasse, een rijkdom van de hoogste mogelijke orde. 

Een orgel bestaat uit vele onderdelen. Het interieur van een orgelkast bestaat onder 
andere uit het pijpwerk, de mechanieken, de windladen en windkanalen. Het uiterlijk 
van orgels wordt gekenmerkt door een bepaalde bouwtijd met veel versieringen, 
waarmee de opdrachtgever kon laten dat er niet bezuinigd hoefde te worden. Een 
orgelfront is mede om die reden vrijwel nooit veranderd. Bij dit Groningse pronkjuweel 
is het front echter wel aangepast en vergroot, maar met behoud van de aanwezige 
elementen. Groningse zuinigheid? In deze situatie is dat slechts deels het geval, want 
er werd hier in het geheel níet bezuinigd op de uiterlijke kenmerken van het orgel. 
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Orgel beluisteren
Het orgel is te beluisteren in 
onderstaande video, waarbij het 
Roder Jongenskoor zingt onder 
leiding van Rintje te Wies en het 
orgel bespeeld wordt door Henk de 
Vries. Het betreft een opname van 
Nederland Zingt uit 2017 vanuit de 
Martinikerk te Groningen.

https://www.youtube.com/watch?v=Fwwk8pHSbYw
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In dit artikel een paar voorbeelden van deze uiterlijke kenmerken. 

Het Hoofdwerk dateert uit 1542 en is de oudste blikvanger van het orgel. Het front 
van het Hoofdwerk kenmerkt zich door de klassieke traditie qua architectuur. De 
frontstijlen zijn uitgevoerd als pilasters en hebben aan de onderzijde een basement en 
aan de bovenzijde een kapiteel. Bovenop de kast van het Hoofdwerk bevindt zich een 
timpaan. Het bijzondere hieraan is dat het een gecombineerde variant betreft: zowel 
driehoekig als gebogen uitgevoerd. Ook hier zijn de vlakke delen voorzien van de 
mooiste versieringen, eveneens verguld. 
De kast van het hoofdwerk zit vol met medaillons en kransen, hermafrodieten en zelfs 
mythologische (dier)figuren.  In de met bladgoud voorziene driehoekige vullingen bij de 
zijvelden én in het timpaan zijn bijvoorbeeld prachtig gesneden draken, griffioenen en 
gevleugelde paarden (Pegasus) te vinden. Aan weerszijden van het timpaan zijn 
eveneens indrukwekkende draken te vinden die hun koppen draaien richting het 
stadswapen. Deze draken, alsmede het stadswapen en de beschermende leeuwen 
zijn aangebracht in 1627.

Het huidige Rugwerk is het jongste deel van het totale ensemble en verving in 1729 
een zeer oud Rugwerk. De decoratie van het huidige onderdeel is verzorgd door 
beeldsnijder Caspar Struiwig, een geboren Stadjer (dopeling in de Der Aa-kerk) en als 
houtsnijder een absolute grootmeester. Hij was voornamelijk werkzaam in het 
Noorden van het land, niet alleen als snijder van de preekstoelen te Middelstum en 
Zuidbroek, ook werkte hij samen met orgelmaker Hinsz uit de stad Groningen. 
Struiwig paste voor het Rugwerk de vormentaal van het begin van de 18e eeuw toe. 
Het bijzondere is dat hij een link heeft weten te leggen met het bestaande front 
(Hoofdwerk & Pedaal), en wel door in de kroonlijsten ook een gesneden fries te 
plaatsen. Een briljante toepassing! Maar dat is ook direct de enige overeenkomst. 
Verder kiest Struiwig volledig voor de in zijn tijd moderne stijlkenmerken. Naast een 
wat afwijkende vorm van acanthusblad, snijdt hij ook ruitwerk (een moderne Franse 
invloed) en eierlijsten. Ten slotte is het snijwerk aan de onderlijst van het Rugwerk al 
voorzien van het moderne schuimwerk. 
Dit artikel is een verkorte weergave. Voor het volledige artikel klik op de link.

In 1692 kreeg Arp Schnitger de 
opdracht om zijn voorstel aan het 
stadsbestuur uit te voeren. Het 
bestuur had hem namelijk gevraagd 
zijn visie te geven op het 
instrument en met name hoe het 
nog meer bekendheid kon krijgen. 
De twee aanwezige pedaaltorens 
getuigen van zijn plan en geniale 
aanpak en visie op het geheel. Deze 
pedaaltorens zijn niet alleen een 
perfecte match met het hoofdwerk 
– dat 150 jaar ouder is – maar 
beschikken over de enige Prestant 
32’ ter wereld van zijn hand. 
Schnitger heeft in alles willen 
aansluiten op het Hoofdwerk. 
Het snijwerk en de versieringen aan 
de voeten en uiteinden van het 
pijpwerk zijn uitgevoerd volgens de 
kenmerken van de laat-17e eeuwse 
Barok. Het snijwerk bestaat uit 
uitbundig vormgegeven 
acanthusblad waaruit bazuin-
blazende putti hun klanken willen 
laten schallen in de eeuwenoude 
kerk. Het bijzondere is dat dit 
snijwerk in geest verwant is met de 
oude ornamentiek van het 
Hoofdwerk. 

http://erfgoedpartners.nl/wp-content/uploads/2018/12/2018-11-Versieringen-Henk-de-Vries-Erfgoedpartners.pdf
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